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Caríssimo aluno da Rede Ceja, seja muito bem-vindo a sua escola!

Estamos muito felizes que você tenha optado por dar continuidade aos seus 

estudos conosco confiando e acreditando em tudo o que poderemos fazer 

juntos!

Saiba que, para que você possa caminhar com confiança no desenvolvimento 

de seus conhecimentos, não só providenciamos um material didático 

impresso de qualidade, mas também preparamos um ambiente virtual – o 

Ceja Vitual – com atividades variadas e muito interessantes que trarão um 

suporte adicional ao seu crescimento!

Neste Guia, nós separamos algumas orientações muito importantes para 

você aproveitar ao máximo a oportunidade de estudar na Rede CEJA-RJ. 

Além disso, aqui você encontrará informações sobre a utilização do CEJA 

Virtual.

Estude, participe, lance ideias, troque experiências, critique, proponha 

soluções, crie! Aproveite ao máximo esta grande oportunidade de aprender 

coisas novas!

Esperamos que, apoiado por todos esses recursos, você seja muito bem 

sucedido! Conte sempre conosco para que isso de fato aconteça!

E tenha uma excelente caminhada!

Equipe CEJA/CECIERJ - RJ
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1. O qUE é O CEJA?

Os Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs) são escolas da Rede Estadual de Ensino do 

Estado do Rio de Janeiro, destinadas à educação de jovens e adultos e estão sob administração da 

Fundação CECIERJ (Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio 

de Janeiro).

A Rede CEJA conta com um programa de Ensino Básico – Fundamental e Ensino Médio – para jovens 

e adultos desenvolvido na modalidade de educação a distância (EaD), como um curso semipresencial, 

que disponibiliza situações para você construir o seu conhecimento, de forma autônoma.

Quais as vantagens de eu estar matriculado num curso semipresencial? O horário e o local de estudo 

passam a ser flexíveis. Logo, você pode aproveitar qualquer tempo livre que você tiver ao longo do 

dia para estudar, no horário de sua preferência. Isso não é bom?

Aproveite todo o material que preparamos para você!

 

Bons estudos.

2. EStUDANDO NO CEJA

No CEJA não existem aulas regulares como nas escolas tradicionais.

Estudar na Rede CEJA envolve a leitura e realização das atividades previstas no material didático, 

adquirido gratuitamente, possibilidade de participar de atividades presenciais e pela internet. 

Depois você retorna para fazer as avaliações presenciais.

Além disso, o CEJA oferece a você a possibilidade de:

• retirar as suas dúvidas com o professor da disciplina, presencialmente ou pela internet;

• participar de atividades presenciais, como aulões, oficinas e outras possibilidades propostas 

pela escola que você está matriculado;

• estudar pelo CEJA Virtual, um local que você acessa pela Internet, onde você encontra vídeos, 

animações, exercícios de revisão que ajudarão em sua aprendizagem.

Veja na Figura 1 como é estudar na Rede CEJA.

Estudando na Rede CEJA
Atendimento 

Individual

Atividade  
Coletiva

Avaliações 
Presenciais

Pelo livro 
didático

Pelo CEJA 
Virtual

EM CASA NA ESCOLA

Figura 1 –  As possibilidades que a Rede CEJA-RJ lhe oferece.
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3. VAMOS COMEçAR?

Veja agora algumas informações importantes sobre como é estudar na Rede CEJA.

3.1 EstudAndo pElo livro imprEsso

Na Rede CEJA, cada disciplina possui um número de Unidades a serem estudadas, que são divididas 

em Fascículos adquiridos gratuitamente, em sistema de empréstimo, na escola. Você também pode 

acessá-lo pela Internet, no CEJA Virtual.

Lembre-se de que você deverá devolver o material didático para que um novo aluno possa estudar. 

Além disso, você com certeza, não gostaria de receber um livro todo riscado, escrito e amassado, 

certo? Portanto cuide bem do material!

Veja algumas dicas importantes sobre os Fascículos, que lhe ajudarão em seus estudos.

3.1.1 Preste atenção na capa do Fascículo

Quando você pegar emprestado um Fascículo preste atenção na indicação da discplina, do Fascículo 

e das Unidades estudadas, que aparecem na capa do livro. Veja um exemplo na Figura 2.

Indicação da Disciplina

Indicação do Fascículo  
e das unidades

Figura 2 – Exemplo da capa do Fascículo 1 de Arte. Veja onde encontrar informações importantes, como o 

número do fascículo e as unidades a serem estudadas
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3.1.2 Faça as atividades!

Sempre faça as atividades propostas! Anote em seu caderno todas as respostas e depois veja se 

acertou no final de cada Unidade, conferindo as suas respostas com a resolução apresentada.

E não fique com dúvidas! Caso fique algo sem entender, entre em contato com o seu professor, na 

unidade escolar ou no CEJA Virtual.

3.1.3 Não esqueça das Atividade Extras

Ao final de cada Unidade você encontrará algumas atividades extras com o gabarito. Não deixe de 

resolvê-las antes de fazer a rpova do Fascículo. Elas são importantes para verificar se você já está 

preparado para a avaliação (Figura 3).

Figura 3 – Não dixe de fazer as atividades propostas no final de cada Fascículo.

Outras dicas importantes:

• Procure ler com atenção os livros de estudo.

• Resolva as questões propostas com bastante atenção.

• Veja os recursos didáticos disponíveis no CEJA Virtual.

• No seu caderno destaque, faça esquemas, resumos sobre os pontos principais do texto.

• Procure realizar uma leitura crítica do livro.

• Faça perguntas, pense em discussões e fale com o seu professor.

• Busque informações, pesquise em livros, revistas, jornais, vídeos, use a internet... Troque 

informações! Socialize seus conhecimentos! SEJA CURIOSO E CRIATIVO!
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DEVOLVA O FASCíCULO 
APóS OS SEUS EStUDOS!

Ele será utilizado por outros alunos como você, que querem 

continuar os seus estudos!

E não esqueça...

3.2 EstudAndo nA EscolA

3.2.1 Atendimento presencial

Nos CEJAs, há sempre o apoio de uma equipe de professores capacitados para te auxiliar no estudo 

das diferentes disciplinas.

Em cada escola ou na sala mural do cEJA virtual existe um quadro de avisos onde você encontra o 

dia e o horário do professor que você precisa encontrar. Basta você comparecer na Unidade escolar 

nesse horário para tirar suas dúvidas com o seu professor. Esse atendimento é individualizado.

3.2.2 Atividades em grupo

As escolas também podem oferecer algumas atividades presenciais em grupo. Elas envolvem aulões, 

oficinas, revisão para o ENEM e outras propostas pela unidade.

Fique atento aos murais para saber o dia e o horário dessas atividades. Você também pode encontrar 

essas informações na sala mural no cEJA virtual.

3.2.3 As Avaliações

Após o término do estudo de um Fascículo, você deve realizar uma prova presencial sobre os temas 

abordados.

Além dessa avaliação, o professor pode propor atividades no CEJA Virtual e oficinas para valerem 

bônus na nota final da prova de um determinado Fascículo. Fique atento!

Se a nota final de um determinado Fascículo for maior ou igual a 6,0 (seis), você está liberado para 

estudar o Fascículo seguinte da disciplina.

Se não atingir o grau 6,0 (seis) na prova, você continuará estudando aquele  mesmo Fascículo. 

Quando sentir-se preparado, pode solicitar uma nova oportunidade para fazer a prova.

Não deixe de procurar o seu professor para saber o que você errou na prova. Isso facilitará o seu 

estudo para a próxima avaliação.
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3.3 EstudAndo pElA intErnEt

No CEJA, você conta ainda com atendimento do professor em um ambiente virtual de aprendizagem, 

conhecido como cEJA virtual. Para acessá-lo, você usará o número da sua matrícula com doze 

dígitos recebido no ato da matrícula.

Neste ambiente, você poderá encontrar outros recursos e materiais que podem ajudá-lo em sua 

aprendizagem. Quer saber mais? Veja o item 4 deste Guia.

3.4 dicAs importAntEs

Separamos para você algumas dicas, que facilitarão os seus estudos pela Rede CEJA. Tente segui-las, 

pois elas lhe ajudarão a organizar os seus estudos e a diminuir as dificuldades que poderão ocorrer.

Dica 1 – Você é o Dono Do seu tempo!

• O tempo é seu maior aliado nesse processo e deve ser utilizado em seu benefício. Assim, 

crie uma agenda de estudos, considerando seus horários de intervalo no trabalho ou suas 

obrigações junto a sua família. 

E não esqueça: respeite a sua agenda de estudos!

Dica 2 – Feio é Ficar sem saber!

• Durante seu estudo, você conta com o apoio de seu professor nos plantões de dúvidas na 

Unidade escolar ou pelo CEJA Virtual.

• Lembre-se de anotar os dias em que os professores das disciplinas estarão de plantão. 

Procure informações sobre os horários disponíveis na secretaria da sua escola ou pela 

internet, acessando a Sala Mural do CEJA Virtual.

• Logo, quando estiver estudando, anote em seu caderno suas dúvidas para poder perguntar 

ao professor. Assim, você aproveitará melhor o tempo disponível quando estiver com ele.

• Ah! No CEJA Virtual você também pode deixar uma mensagem de dúvida para o seu 

professor, na sala virtual da disciplina. Então não deixe de procurar o seu professor para 

tirar aquela dúvida que vai acabar por fazê-lo não entender mais a matéria. Pergunte!

• Além dessas opções, você pode consultar dicionários, outros livros e sites de pesquisa da 

Internet para auxiliá-lo nos estudos.

• Se você seguir essas dicas, com certeza terá um ótimo desempenho na avaliação, e sem 

precisar refazer a prova!

Não fique com dúvidas!

Rede CEJA - RJ • Guia do  Aluno 11

3.2 Estudando na escola

3.2.1. Atendimento presencial:

Nos CEJAs, há sempre o apoio de uma equipe de professores capacitados para te auxiliar no estudo 

das diferentes disciplinas. 

Em cada escola ou na sala Mural do CEJA Virtual existe um quadro de avisos onde você encontra o 

dia e o horário do professor que você precisa encontrar. Basta você comparecer na Unidade escolar nesse 

horário para tirar suas dúvidas com o seu professor. Esse atendimento é individualizado.

3.2.2. Atividades em grupo

As escolas também podem oferecer algumas atividades presenciais em grupo. Elas envolvem aulões, 

oficinas, revisão para o ENEM e outras propostas pela unidade.

Fique atento aos murais para saber o dia e o horário dessas atividades. Você também pode encontrar 

essas informações na sala Mural no CEJA Virtual.

3.2.3. As Avaliações

Após o término do estudo de um Fascículo, você deve realizar uma prova presencial sobre os temas 

abordados. 

Além dessa avaliação, o professor pode propor atividades no CEJA Virtual e oficinas para valerem 

bônus na nota final da prova de um determinado Fascículo. Fique atento!

Se a nota final de um determinado Fascículo for maior ou igual a 6,0 (seis), você está liberado para 

estudar o Fascículo seguinte da disciplina.

Se não atingir o grau 6,0 (seis) na prova, você continuará estudando aquele mesmo Fascículo. Quando 

sentir-se preparado, pode solicitar uma nova oportunidade para fazer a prova. 

Não deixe de procurar o seu professor para saber o que você errou na prova. Isso facilitará o seu 

estudo para a próxima avaliação.
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Dica 3 – tenha um local De estuDo!

• É fundamental que você encontre na sua casa, no seu trabalho, ou em ambos, um local 

apropriado para estudar. Basta que seja um local tranquilo e confortável para ler os 

Fascículos e fazer as suas anotações.

• Embora você possa estudar com seus livros em diversos locais é importante criar um 

espaço para integrar as informações obtidas em diferentes momentos. Programe-se para 

ter alguns instantes de calma neste seu espaço de estudo, de preferência, todos os dias.

Mantenha este espaço organizado em seus papéis em local de fácil acesso! 

Dica 4 – reVise os itens mais importantes!

• Crie nesse local um sistema de arquivo de informações que possa crescer junto com seu 

curso.

• Você pode arquivar ainda seus exercícios programados e a resolução das atividades 

propostas nas aulas, de forma a facilitar seu estudo próximo à data das avaliações. Se 

quiser, crie documentos para serem consultados durante uma revisão.

Crie o hábito de fichamento do material impresso ou eletrônico.

Dica 5 – naVegar é preciso, com consciência  e reponsabiliDaDe!

• Parte de seus estudos poderá ser através das salas de aula virtuais, acessando a Internet, 

que será sua parceira na complementação de seus estudos.

• Nessas salas você irá encontrar diversos recursos, como vídeos, imagens, links que os 

direcionam para visitar museu, etc.

• Mas cuidado! É comum a gente acabar se perdendo navegando em sites que não dizem 

respeito ao conteúdo proposto para o estudo da semana ou ficar conversando sobre os 

outros assuntos em salas de bate papo e em sites de relacionamento, não?

• Tempo de estudar é tempo de navegar em sites que contribuem para sua formação e 

aprendizagem.

Não perca seu tempo! Seja responsável!

Dica 6 – Você não está sozinho!

• E para finalizarmos, lembre-se que você não está sozinho neste curso.

• Procure estabelecer relações com professores e colegas, online ou quando for a sua 

Unidade CEJA sanar dúvidas, fazer uma prova ou participar de uma oficina. Quanto mais 

interagirmos, mais trocamos informações. Logo, maior o aprendizado.

Interaja!
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4. O CEJA VIRtUAL

O CEJA Virtual é um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que pode contribuir com os seus 

estudos. É um espaço disponibilizado em um site da internet em que é possível encontrar diversos 

tipos de material didático para auxiliar em seus estudos como vídeos, animações, textos, listas de 

exercícios, exercícios interativos, simuladores etc.

Mas, como utilizar essa ferramenta tão útil e que está à sua disposição?

Em primeiro lugar, acesse a tela inicial do ambiente virtual de aprendizagem da Rede CEJA através do 

endereço http://cejarj.cecierj.edu.br/ava em um computador, celular ou tablet conectado à internet.

Na página, no espaço “identificação do usuário”, digite o número de sua matrícula com doze dígitos 

e no espaço “senha”, digite o mesmo número, caso seja o seu primeiro acesso. Depois, basta clicar 

no botão “Acessar” e você estará na tela de abertura do CEJA Virtual.

Nesta tela, você poderá acessar diferentes salas de aulas, que lhe ajudarão em seus estudos. Conheça 

um pouco mais sobre esses locais a seguir.

4.1 A sAlA GuiA do Aluno

Nesta sala, você encontrará este mesmo Guia, mas na forma digital. Assim, você poderá acompanhar 

passo-a-passo as orientações que separamos para você.

4.2 A sAlA murAl do cEJA

Na Sala Mural do CEJA você obtém as principais informações sobre a Unidade escolar que estuda. 

Além disso, você encontrará o horário de atendimento dos professores e poderá verificar os dias das 

atividades coletivas. Veja na figura 4 a tela de abertura desta sala.

Não deixe de acessar.

Avisos Importantes 
Acesso aos avisos 
importantes de sua 
unidade escolar

Quadro de horário
Aqui você encontra o horário de 
atendimento de cada professor

Aulas em Grupo
Divulgação dos dias das 
atividades em grupo.

Fale Conosco 
Encontre o e-mail da 
escola e o telefone 
neste tópico

Figura 4 – Orientações sobre a sala “Mural no CEJA”
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4.3 As sAlAs dE AulA

No CEJA Virtual você encontra uma sala de aula para cada disciplina. Ao entrar, você encontrará uma 

tela como a que mostramos na Figura 5. Nela, você deve escolher o nome da disciplina que você 

deseja estudar.

Figura 5 – Exemplo das slas de disciplinas disponíveis em “Minhas salas” para um aluno do Ensino Médio”.

Para ter acesso à sala da disciplina que você deseja visitar, clique sobre o nome da disciplina! Confira 

no material didático impresso, a disciplina que você está estudando no momento.
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Na Figura 6, você verá como é a apresentação da disciplina, acesso à sala de aula e área do professor.

 

Aqui você acessa 
a Sala de Aula da 
disciplina com todos 
os recursos didáticos

Acesso à sala 
individual do 
professor

nesta seção, você 
é apresentado à 
disciplina

Clique neste botão 
para acessar os  
avisos gerais da 
disciplina

Figura 6 – Exemplo da apresentação da disciplina para o Ensino Fundamental e Médio

Na tela de apresentação da disciplina, você encontrará:

– Sala dos professores

– Sala de Aula;

– Avisos Gerais da disciplina

Vamos conhecer cada um deles?
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Para ter acesso à sala da disciplina que você deseja visitar, clique sobre o nome da disciplina! Confira 

no material didático impresso, a disciplina que você está estudando no momento.

Se você é aluno do Ensino Fundamental, ao entrar, você verá uma tela como a que mostramos na 

Figura 6.

 Se você é aluno de Ensino Médio, na tela seguinte, você terá acesso à sala da disciplina. Escolha, na 

aba superior, o Fascículo que você precisa estudar. Veja um exemplo na Figura 7.

 As salas virtuais do Ensino Médio apresentam para cada Fascículo:

- Texto de apresentação do Fascículo;

- O material didático;

- Os objetivos de aprendizagem;

- Acesso ao “Fale com o professor”;

Figura 6 - Exemplo de sala de aula virtual para o Ensino Fundamental.

Figura 7 - Exemplo de sala de aula virtual para o Ensino Médio.

4.3.1 Sala do Professor

Ficou com alguma dúvida? Quer acessar as atividades postadas pelo seu professor? Envie uma 

mensagem ao seu professor! “

Você também poderá tirar dúvidas com seu professor mesmo quando não estiver na escola, através 

desse ambiente virtual! Isso não é ótimo? Você não pode ficar fora dessa!

Para isso, clique no nome do seu professor na tela de apresentação e entre em sua sala para acessar 

as atividades e os recursos pertinentes ao conteúdo da disciplina postadas por ele e, se  necessário, 

deixar sua dúvida ou comentário. 

Peça ao seu professor para mostrar-lhe como aproveitar o melhor que esse ambiente tem a oferecer. 

É uma oportunidade maravilhosa de colocar a tecnologia a seu serviço.

Veja a figura 7.

Acesso à sala 
individual do 
professor

Figura 7  – Sala da professora Gladys Silva Goulart.
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4.3.2 A Sala de Aula

A Sala de Aula é o local onde você encontra os recursos disponibilizados para enriquecer o seu 

aprendizado, como vídeos, animações, simulações, exercícios de revisão, sobre os prinicipais assuntos 

dos Fascículos. Para acessá-la, clique no botão conforme indicado na Figura 8.

botão de 
acesso à 
Sala de Aula

Figura 8 – Local de acesso a Sala Multimídia

Na tela que se abrirá você encontra, para cada Fascículo, a seção “Para início de conversa...” que 

apresenta, os principais tópicos que você irá estudar. Você ainda pode selecionar a Unidade que quer 

estudar, conforme indicado na Figura 9.

Figura 9 – Tela de abertura da Sala de Aula.  

Nela você pode escolher a Unidade que você quer estudar no local indicado nesta figura.
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No CEJA Virtual você tem acesso a todos os Fascículos das disciplinas que você precisa estudar. Você 

pode ler na tela, baixar em seu computaodr e salvar, ou ainda imprimir! Eles estão disponíveis na seção 

“Para início de conversa”, basta clicar no botão “Material Impresso”, conforme indicado na Figura 10.

Figura 10 – No botão “Material impresso” você tem acesso aos Fascículos das disciplinas.

Para cada Unidade, você encontra (Figura 11):

• Aprendendo com os recursos multimídia: um recurso sobre um tema da Unidade escolar.

• Veja Ainda: local onde você encontra outros recursos sobre os assuntos da Unidade.

• Amarrando as ideias: acesso a atividades sobre os principais tópicos da Unidade.

Figura 11 – As diferentes seções disponíveis para cada Unidade do Fascículo.
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Ao final de cada Fascículo, haverá ainda a seção “Revisão”, com questões sobre o conteúdo, e o 

“Encare o desafio”, onde serão disponibilizadas questões de ENEM, concursos e vestibulares para 

que você possa testar seu conhecimento (Figura 12).

Figura 12 – Exemplo da seção “Revisão do Fascículo”.

Dai em diante, é só aproveitar todas as coisas boas que preparamos para você! Vídeos, exercícios, 

músicas, sugestões de páginas interessantes, enfim, um mundo totalmente novo e fascinante, que 

vai proporcionar conhecimento de uma forma muito atraente e simpática.

4.3.3 Avisos Gerais

No botão Avisos Gerais você acessa os avisos e as notícias referentes a disciplina. Veja a seguir na 

figura 13.

Figura 13 – Sala de avisos gerais.
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4.4 FAlAndo com o sEu proFEssor

Como você já sabe, em cada sala de aula existe um local para você entrar em contato com o seu 

professor. Relembre na Figura 6.

Vamos aprender como ele funciona? Após você clicar no nome do seu professor e, sua respectiva 

sala será aberta, basta clicar no texto “Fale com o professor Fulano” para entrar no fórum e enviar 

a sua mensagem. Veja na figura 14. 

Acesso ao Fórum 
do Professor

Figura 14 – Como entrar no fórum de dúvidas.

Em seguida a tela do Fórum abrirá (Figura 15)

Figura 15 – Fórum do Professor.
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Para enviar a sua mensagem, basta clicar na palavra “Responder” que aparece do lado inferior direito 

(Figura 16).

Figura 16 – Como enviar uma mensagem ao seu professor.

Nesse local, você poderá intergir com o seu professor e registrar as suas dúvidas em relação ao 

conteúdo estudado. A resposta não será imediata, mas ficará registrada e assim que possível o seu 

professor irá respondê-lo.

Bons estudos!


